
INSTRUMENTY MUZYCZNE  
Instrumenty muzyczne to przyrządy wytwarzające dźwięk, przeznaczone do wykonywania 
muzyki.  
 
Jednym z pierwszych instrumentów, jakich używał człowiek, było jego własne ciało – 
klaskał, tupał, wydawał różne okrzyki. Następnie wykorzystywano przedmioty codziennego 
użytku, tworząc z nich proste instrumenty, np. grzechotki, bębny 
Obecnie instrumenty dzielimy na perkusyjne, strunowe i dęte. 
Instrumenty perkusyjne- dźwięk wydobywany głównie przez uderzenie. Do gry używa się 
rąk, różnego rodzaju pałek oraz metalowych miotełek i prętów 
https://www.youtube.com/watch?v=TrZXmcy3Mt4 
Instrumenty strunowe- źródłem dźwięku jest struna drgająca pod wpływem szarpania, 
uderzania lub pocierania smyczkiem. / 
Instrumenty dęte- zbudowane są z prostej lub wygiętej rury, z jednej strony zakończone są 
ustnikiem, z drugiej znajduje się wylot. Mają różne kształty i wielkość. W instrumentach 
dętych dźwięk powstaje, gdy muzyk wdmuchuje przez ustnik powietrze 

Zadania dla chętnych; 
• Zabawa muzyczna „Instrumenty wokół nas” wydobywanie muzyki z przedmiotów 

codziennego użytku. Zadaniem dzieci jest poszukanie i wybranie jakiegoś przedmiotu 
z domu, który wydaje interesujący dźwięk.  

• ,,Grająca woda” – zabawa badawcza.  
 Kieliszek na nóżce, suchym palcem pocieraj wokół krawędzi kieliszka – szybko i powoli.  
Czy słyszysz jakieś dźwięki? Suchym palcem nie wydobędziemy dźwięków z kieliszka.  
Wykonajcie tę samą czynność, ale tym razem palec powinien być mokry. Należy trzymać 
kieliszek mocno za nóżkę, żeby się nie przesuwał, ale nadal powinien stać na stole.  
Czy teraz słyszycie dźwięk? Jeśli ćwiczenie zostało wykonane prawidłowo – usłyszycie. 
Następnie  wlejcie do kieliszka trochę wody i ponownie próbujcie grać na nim mokrym 
palcem. Z kieliszka wydobywa się dźwięk. Porównaj dźwięki, jeśli np. do trzech kieliszków 
wlejesz różną ilość wody.  
 
Praca w kartach pracy 
6l -  str. 16a – identyfikowanie i zakreślanie liter H, h, rysowanie pętli wokół obrazków.   
              16b – pisanie liter H, h po śladzie, czytanie zdań metodą sylabową  
              20a – kącik grafomotoryczny, samodzielne pisanie liter h, H  
5l- str.14a, ćw. 1,2  odczytywanie i kontynuowanie rytmów. 
            14b, analiza słuchowa nazw instrumentów 
3,4l- str.35 W jakich sytuacjach może grać instrument 
 

dźwięki – instrumenty muzyczne https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo 

piosenka o wesołych instrumentach https://www.youtube.com/watch?v=cD9ueu5w9EY 



 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ulUMGsqMELA                                                                                

Pomysłowy Dobromir,, Muzyczne popołudnie’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

Rytmiczna rozgrzewka W PODSKOKACH 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU 

Dźwięki wysokie i niskie W PODSKOKACH  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNYBvHTGP1U  
Lekcja 3 - Wartości rytmiczne W PODSKOKACH 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0FX6wa9gWBc  

Własne instrumenty perkusyjne i strunowe  
 


